K Merkúru pocestujú satelity so slovenskou výbavou
mq�
Košice. Bratislava

V roku 2015 začnú svoju púť
k planéte Merkúr dve sondy
BepiColombo, na ktorých kon
štrukcii sa podielajú aj slovenskí
vedci. Na tomto projekte spoji
li sily Európska vesmírna agen
túra ESA a japonská vesmírna
agentúra JAXA a výskumníci
z Ústavu experimentálnej fyzi
ky SAV prispeli prístrojom, kto
rý sonde MMO umožní analy
zovať nabité častice, teda ióny.
.. Ióny opúšťajú povrch Merkú
ra vplyvom bombardovania sl
nečným vetrom a ich analýza
umožní študovať zloženie a pro
cesy prebiehajúce na jeho povr
chu," hovoríján Baláž, ktorý na
projekte pracuje.

Planéta Merkúr '010 NA"

K Merkúru sa minulý rok do
stala americká sonda Messen
ger, ktorej sa na póloch ináč
žeravej planéty podarilo ob
javiť ľad. Dvojica európsko-ja
ponských sond má poznanie

Merkúra ešte viac prehíbiť.
.. BepiColombo nesie podstatne
viac vedeckých prístrojov, ako
má Messenger a nízka kruho
vá orbita jednej zo sond umož
ní robiť podstatne detailnejšie

snímky povrchu a celý rad do
sial' nerealizovaných fyzikál
nych analýz," uviedol Baláž.
Merkúr je planéta extrémov,
a tak nie je jednoduché skon
štruovať sondu, ktorá dokáže
v tamojších podmienkach fun
govať...Zatiaľ čo na orbite Zeme
dopadá na štvorcový meter naj
viac 1,4 kilowattu slnečnej ener
gie, na orbite Merkúra je to až
14,4 kilowattu.Je to vlastne pla
néta .. v pekle" a ochladiť son
du v tomto prostredí je vel'mi
náročné... Vypomáhame si naj
mä špeciálnym obložením - so
lárnymi reflektormi. Sú to te
nučké postriebrené kremenné
zrkadielka, ktoré veľmi dob
re odrážajú viditeľné slnečné
spektrum a zároveň dobre vy
žarujú v infračervenom (tepel-

nom) spektre," vysvetľuje košic
ký výskumník.
Blízkosť Slnka robí aj ďal
šie, gravitačné, problémy_ Kvô
li nim je ťažké udržať stabilnú
orbitu satelitov. Najextrémnej
ší je však povrch Merkúra. Ro
tácia planéty okolo osi je veľmi
pomalá, denná strana sa môže
rozpáliť na teplotu až 420 <>co
zatial' čo nočná strana môže vy
chladnúť aj pod -180 oCo
Sondy BepiColombo sa k Mer
kúru dostanú až v roku 2021, no
už budúci rok by mala na komé
te 67/P Čurjumov-Gerasimenko
pristáť sonda Rosetta, ktorú tak
tiež pomáhali postaviť sloven
skí vedci. Misia Rosetta je ver
kou výzvou. Ide o historicky
vôbec prvé pristátie na komé
te, na ktorej bude sonda skúmať
prastarý materiál, ktorý stál pri
vzniku slnečnej sústavy.
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